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Álbum com 8 faixas do ambiente sonoro do núcleo Marujá na Ilha do Cardoso, 

fronteira entre os estados de São Paulo e Paraná, Brasil. Um local em que vivem entre 

200 habitantes, em sua maioria parentes um dos outros, que no feriado de 1º de maio 

recebeu um barco com 20 jovens paulistas. Dentre eles estava eu com o gravador 

digital H4n. Gravei músicos locais (o fandango), crianças e amigos. Cheguei em casa, 

escutei e criei pequenas histórias com uma edição miníma. A última faixa, violeiro 

vagabundo, é um programa ao vivo feito na Mobile Radio em que mesclo gravações 

dessa faixa. 

Album with 8 tracks environmental noise core Marujá in Cardoso Island, the border between 

the states of São Paulo and Paraná, Brazil. A place in which they live among 200 inhabitants, 

mostly relatives of the other, that the holiday of May 1 received a boat with 20 young 

Paulistas. Among them was I with the H4n digital recorder. Recorded local musicians 

(Fandango), children and friends. I got home, I listened and created short stories with an 

issue micromanagement. The last track, guitarist bum, is a live show done in Mobile Radio in 

which I merge recordings that range. 

(google translator) 

Pedro Garbellini lives in São Paulo and his interest in radio art started on the final project 

of Audiovisual graduation. Then, little by little, he tried to explore its possibilities, doing a 

lot of field recording. What he really wants is to promote and discuss radio art in Brazil. 

For that he started a blog named Rádio Possível, mainly to encourage listening and story-

telling. 

https://soundcloud.com/radiopossivel 



 

 

Folga de Vlad 

A chuva está caindo/lampião vai apagar/A noite tá muito escura/não consigo enxergar 

A minha viagem é longa/muito longa pra remar/Eu pedi a Deus do céu/o que eu faço agora? 

Pegue o remo e a canoa/se benza e vai embora/Eu canto porque eu gosto/eu não canto 

porque sei 

Eu canto pois é pra mim/e também para você 

(…) 

“devagar a gente aprende né malandro... 

cabo véi, trabaiá...” 
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